
 

Tisztelt Önkormányzat! 
 
Verőcei lakosok összefogásából létrejött a CivilVerőce informális csoport. Egyik fő 
célkitűzésünk egy Magyarország alaptörvényében is megfogalmazott jog érvényesítése:  
 
Legyen Verőcén tiszta a levegő, ne szennyezzük környezetünket a jelenleg rendszeres 
szemétégetés mérgező füstjével, a zöld- és kommunális hulladékok helytelen 
kezelésével! 
 
A szemétégetés országos társadalmi probléma, a levegőszennyezés első számú halálozási 
ok. A szemétégetés rendkívül veszélyes egészségkárosító hatásaival a lakosság nagy része 
nincs tisztában vagy nem veszi komolyan azokat. 
 
Az alábbiakban összefoglaltuk azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a tiszta levegő 
megőrzését szolgálják. A megvalósításhoz kérjük az Önkormányzat aktív együttműködését 
és határozott előrelépések foganatosítását! 
 

1. Az Önkormányzat folytasson példamutató viselkedést mind a helyi, mind az országos 
szabályozás betartásában és betartatásában. 
 

2. Szervezzék meg az illetékes hatóságok (önkormányzat, rendőrség, tűzoltóság, járási 
hivatal, zöldhivatal) hatékony együttműködését. Legyen a hatóságok részéről 
közösen kidolgozott és elfogadott eljárásrend, mely érdemi és azonnali intézkedéssel 
reagál a lakossági bejelentésekre. Példák, javaslatok: 
 

a. hozzon létre az Önkormányzat helyi jogszabályt, mely tartalmazza a 
hatóságok együttműködésének részleteit, szükség esetén hívható 
telefonszámokat és hatósági kapcsolattartókat, az eljárásrend részleteit és a 
szankcionálás módját és mértékét; 

b. a jogszabályokban meghatározott illetékesség szerinti hatóság a helyszínen 
kötelezően gyűjtsön bizonyítékot, fényképezzen, videózzon, vegyen 
korommintát, különben a megindított ügy eredményesen nem lefolytatható; 

c. amennyiben a helyszínen lehetőség van megbizonyosodni a hulladékégetés 
tényéről, legyen lehetőség helyszíni bírság kiszabására. A szankció 
betartatásának esélyei nem befolyásolhatják a szankcionálásra tett lépéseket! 
 

3. A fentiek elősegítése érdekében az Önkormányzat - esetlegesen Kismarossal 
közösen - alkalmazzon közterületfelügyelőket ((Nagymaroson és Vácon működik 
közterületfelügyelet), illetve vonja be a helyi polgárőrséget is az illegális 
hulladékkezelés elleni küzdelembe. 

 
4. Helyezze az Önkormányzat hatályon kívül a 7/2012. (V. 31.) verőcei helyi rendeletet 

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, azaz az országos jogszabályhoz 
igazodva legyen minden körülmények között tilos az egészségkárosító avarégetés. 
Helyette az új hulladékszállítóval közösen segítse elő a lakossági hajlandóságot a 
zöldhulladékok elszállítására, ezzel párhuzamosan segítse aktívan a helyi 
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komposztálás, mint a legkörnyezetbarátabb zöldhulladék kezelő módszer egyre 
szélesebb körű elterjedését. 

 
5. Rendőrségi összefogással és kiemelt szigorral szüntesse meg az Önkormányzat a 

faluba áramló nagy mennyiségű fatartalmú hulladék (bútorlap, OSB, pozdorja stb.) 
tüzelőanyag céljára történő illegális beáramlását. A hulladék illegális eladása, 
megvásárlása és elégetése is bűncselekmény! A fenti anyagok elégetése nagy 
részarányú szintetikus adalékanyagainak következtében súlyosan mérgezi a 
környezetet és a lakosságot! 

 
6. Készítsen elő és vezessen be az Önkormányzat portarendeletet, mely az ingatlan 

előtti közterület tisztán tartására kötelezi a tulajdonost. Akár szociális támogatás 
igénybevételének feltétele is lehetne a tiszta környezet fenntartása, de pozitívabb 
motivációs formákat is be lehet vezetni (pl. rendszeres közösségi falutakarítás, 
porta-szépségverseny stb.). 
 

7. Fektessen az Önkormányzat a változás eléréséhez szükséges mennyiségű energiát 
és pénzt a szemétégetés okainak feltárásába, a hiteles és hatékony lakossági 
tájékoztatásba, a szemléletformálásba.  

 
8. Segítse az Önkormányzat a már ismert és az újonnan feltárt problémák közös 

megoldását az érintettekkel. Példák, javaslatok: 
 

a. személyes párbeszéd és mediáció a szomszédsági konfliktusokban 
b. szociális tüzelő mennyiségének növelése az együttműködésre hajlandó 

rászorulókkal 
c. szelektív hulladékgyűjtés megfelelő szintjének fenntartása a település minden 

területére vonatkozóan 
 

9. Vegye át az Önkormányzat más hazai települések irányadó és példamutató 
gyakorlatát. Példák: 
 

a. Toldon (Hajdú-Bihar megye) a biobrikett program keretében kézi-préssel 
előállított tüzelőanyagot termelnek a helyi lakosok a mezőgazdasági és faipari 
hulladékok újrahasznosítására: 
http://igazgyongy-alapitvany.hu/alapitvany/biobrikett-program/ 

b. Gödön a Levegő Munkacsoport levegőszennyezettség méréssorozata és a 
lakossági bejelentések hatására szigorították a helyi avarégetési rendeletet 
és határozott hatósági erővel lépnek fel a megszegők ellen: 
http://göd-online.com/hir/modosult-kerti-avar-es-hulladekegetesrol-szolo-rend
elet 

c. Budapest XI. kerületében közösségi komposztálást indított a Hulladék 
Munkaszövetség. A lakosok elvihetik zöldhulladékukat és szakértőktől 
tanulhatják meg a komposztálás folyamatát: 
http://www.humusz.hu/komp/okt10 
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Csoportunk tagjai eddig is közreműködtek azokban a tevékenységekben, melyeket alulról 
szerveződve, a lakosság oldaláról támogatni és segíteni tudtunk (nagyszabású 
szemléletformáló tájékoztatás, szomszédsági szemétszedő akciók, párbeszéd 
kezdeményezése a szolgáltatóval a szelektív hulladék elszállításának megoldására), és a 
továbbiakban is örömmel állunk rendelkezésre. 
 
A lakosság tájékoztatása fontos lépés a rossz szokások megváltoztatásában. Ezért kértük 
az 2016. október 25-ei közmeghallgatáson a hulladék-kérdés megvitatását. Az azóta 
megváltozott helyzet átmenetileg és részben megoldott egyes problémákat, válaszokat 
azonban azóta sem kaptunk az akkori felvetéseinkre.  
 
A Levegő Munkacsoport és a Verőcei Önkormányzat támogatásával 2016. decemberében 
elindítottuk a “Szemétfüstmentes Verőcét!’ kampányt, melynek során szóróanyagot 
juttattunk el minden verőcei lakoshoz, és várakozáson felül kaptunk pozitív visszajelzéseket 
a kezdeményezéssel kapcsolatban.  
 
Szemétégetés kapcsán mostanra a rendőrségi bejelentések következtében több 
szabálysértési eljárás is elindult, ám ezek átfutási ideje nagyságrendekkel lassabb, mint 
hogy hatékony választ adjon a napi szintű égetésekre. 
 
A változáshoz a hatóságok aktív és kitartó együttműködésére van szükség, csakúgy, 
mint a lakosság bevonására a folyamatokba! Első lépésként kérjük, hogy szervezzen az 
Önkormányzat hatósági egyeztetést a szemétégetés és illegális hulladékkezelés 
témakörében és tartson lakossági fórumot a helyi biomassza hasznosítás alternatív 
lehetőségeinek konstruktív megvitatására. 
 
Köszönettel és a hatékony együttműködésben bízva, 
 
Verőce, 2017.04.08. 

CivilVerőce csoport 
www.civilveroce.hu 

 
Kijelentem, hogy a fenti petícióban megfogalmazottakat támogatom. 
 

név lakcím elérhetőség 
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